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Výsadby zahraničních PIWI odrůd z pohledu státní správy
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Vývoj ploch osázených révou od vstupu ČR  do EU – stav k  31.12. (v ha)
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K 1.5.2004 osázených ploch  18 710,3 ha + možné navýšení produkčního potenciálu o 2%, tj. 374,2 ha,
celkem byl „omezený produkční potenciál“ při vstupu do EU byl 19 261,5 ha vinic. 

Vzdání se práva na hospodaření bylo využito na 13,3 ha v následných letech, což mírně snížilo i produkční potenciál. 
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Výsadba vinic v ČR v letech 2013 – 2022 k 31.12. (zaokrouhleno – ha) 

Rok výsadby 2003 – 1513 ha, 2004 – 1733 ha



PIWI odrůdy



PIWI odrůdy
Podíl PIWI na celkové ploše vinic v ČR v letech

Rok Celková plocha vinic (ha) Plocha PIWI (ha) Podíl v %

2022 17884,92 891,15 4,98

2021 17865,79 776,63 4,35

2020 17924,91 739,69 4,13

2019 18189,22 688,01 3,78

2018 18067,93 606,66 3,36

2017 17903,30 532,09 2,97

2016 17737,12 429,66 2,42

2015 17675,95 367,47 2,08



PIWI odrůdy

K 31.12.2022 v Registru vinic evidováno 64 PIWI odrůd, v roce 2021 evidováno 41 odrůd.



PIWI odrůdy
• Způsobilost PIWI odrůd pro dotační tituly a registrování v Registru vinic je 

stejná jako u ostatních odrůd révy vinné. 

• Pro restrukturalizace –“Výsadba se provede moštovou odrůdou registrovanou 
v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie „                   
(NV č. 147/2018 Sb.)

• Pro výrobu vína – (NEPaR 1308/2013) „Členské státy mohou zatřídit pouze 
moštové odrůdy, které splňují tyto podmínky:
a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo pochází   z 

křížení révy vinné s jinými druhy rodu Vitis;
b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 

Clinton a Herbemont.“



PIWI odrůdy
• Návěsky - Směrnice RADY 68/193/EHS
• Aktuality OTK 2/2022 (ÚKZÚZ) (eagri.cz) Pro běžné výsadby vinic

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dokumenty-a-publikace/trvale-kultury/aktuality/aktuality-otk-2-2022.html


PIWI odrůdy
• Návěsky - Směrnice RADY 68/193/EHS
• Aktuality OTK 2/2022 (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

Pro šlechtitelské účely  zelená -
ne pro restrukturalizaci a výrobu vína do trhu

Ostatní uvedené barvy návěsek jsou správné dle směrnice
a lze je použít pro restrukturalizaci a výrobu vína,
pokud jsou to samozřejmě odrůdy moštové (testy VCU).

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dokumenty-a-publikace/trvale-kultury/aktuality/aktuality-otk-2-2022.html
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Gruna Rostislav ing.
E-mail rostislav.gruna@ukzuz.cz

Tel. č. 737 267 036
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